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وزارة ال�صناعة والتجارة

قرار رقم ( )66ل�سنة 2014
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )35ل�سنة  2012ب�ش�أن حماية الم�ستهلك
وزير ال�صناعة والتجارة:
بعد االطـ ـ ـ ـ ــالع على ق ـ ـ ــان ـ ــون حمـ ـ ــايــة الم�سـتهلك رقـ ـ ــم ( )35ل�سنة  ،2012وعلى
الأخ ــ�ص الـمـ ــادة ( )24من ـ ــه،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة ال�صناعة والتجارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون حماية الم�ستهلك رقم ( )35ل�سنة  ، 2012المرافقة
لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل وزارة ال�صناعة والتجارة ل�شئون التجارة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 8 :رم�ضان 1435هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 6 :ي ــولي ـ ــو 2014م

وزير ال�صناعة والتجارة
د .ح�سن بن عبداهلل فخرو
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الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )35ل�سنة 2012
ب�ش�أن حماية الم�ستهلك
ف�صل تمهيدي
تعاريف
مادة ()1

في تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،تكون للكلمات والعبارات التالية ،المعاني المبينة قرين كل
َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
�سياق الن�ص
منها ،ما لم ِ
الوزارة :الوزارة المخت�صة ب�شئون التجارة.
الوزير :الوزير المخت�ص ب�شئون التجارة.
القانون :قانون حماية الم�ستهلك رقم ( )35ل�سنة .2012
الإدارة المخت�صة :الإدارة المعنية بحماية الم�ستهلك بالوزارة.
م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي :موظفو الإدارة المخت�صة ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
الجهة الإداري��ة المخت�صة� :أية وزارة �أو هيئة �أو جهاز �أو �إدارة حكومية تكون معنية بحماية
الم�ستهلك وغير تابعة للوزارة.
المنتجات :ال�سلع والخدمات ع��دا الأدوي���ة والم�ستح�ضرات ال�صحية والأغ��ذي��ة ال�صحية
المرخ�ص با�ستيرادها من قبل الجهة المخت�صة في وزارة ال�صحة ،وتباع في ال�صيدليات
والمراكز ال�صحية المرخ�صة ،وكذلك الخدمات التي يقدمها �أ�صحاب المهن الحرة كالمهن
الطبية والهند�سية والمحاماة والمحا�سبة والت�أمين.
ال�سلعة :كل منتج �صناعي �أو زراع��ي �أو حيواني �أو تحويلي ،بما في ذلك العنا�صر الأولية
والمواد والمكونات والمنتجات ن�صف الم�صنعة.
الخدمة :كل عمل يقوم به المزود مقابل �أجر متفق عليه �أو بموجب ت�سعيرة معلنة.
الموا�صفات المعتمدة قانوناً :اللوائح الفنية الإلزامية التي تحدد خ�صائ�ص المنتجات
والعمليات المرتبطة بها وطرق �إنتاجها ،بما في ذلك القواعد الإدارية المعمول بها .وقد ت�شمل
ب�شكل خا�ص الم�صطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات و�ضع العالمات �أو المل�صقات والتي
تنطبق على المنتجات �أو العمليات �أو طرق الإنتاج ،وقد تكون لوائح فنية خا�صة ب�أي منتج �أو
قد تكون لوائح فنية عامة تحدد المتطلبات العامة ل�سالمة المنتجات التي ال تتوفر ب�ش�أنها
لوائح فنية خا�صة.
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الم�ستهلك:كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يح�صل على المنتجات �إ�شباع ًا لحاجاته �أو لحاجات
التابعين له.
ال�م��زود :كل من يقدم المنتجات� ،سواء كان بائع ًا �أو تاجر ًا بالجملة �أو بالتجزئة �أو وكي ًال
تجاري ًا �أو م�ص ّنع ًا �أو مقدم خدمة.
المعلن :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم بالإعالن عن المنتجات �أو الترويج لها بذاته� ،أو
بوا�سطة غيره با�ستخدام �أية و�سيلة من الو�سائل.
ال�ضمان� :إق��رار كتابي �صادر من المزود �أو ممن يمثله ،بخلو المنتج مو�ضوع ال�ضمان من
العيوب ومطابقته للموا�صفات المعتمدة قانون ًا ،وتعهده ب�إ�صالح �أي خلل �أو عطب يطر�أ عليه
خالل مدة محددة.
كاف بذاته لإثبات التعامل �أو التعاقد مع الم�ستهلك على المنتج ،على �أن
الفاتورة� :أي م�ستند ٍ
يكون مت�ضمن ًا البيانات التي يتطلبها القانون وهذه الالئحة.
العيب� :أي خط�أ في ت�صميم ال�سلعة �أو ت�صنيعها �أو �إنتاجها �أو تخزينها ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إلى �إ�ضرار بالم�ستهلك �أو حرمانه كلي ًا �أو جزئي ًا من اال�ستفادة منها� ،أو نق�ص في قيمتها �أو
منفعتها.
الخلل� :أي طارئ على ال�سلعة �أو الخدمة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى نق�ص في قيمتها �أو منفعتها
�أو حرمان الم�ستهلك كلي ًا �أو جزئي ًا من اال�ستفادة منها ،ما لم يكن الم�ستهلك هو المت�سبب في
ذلك.
بطاقة بيانات� :أية بطاقة �أو عالمة �أو ماركة �أو �صورة �أو �أية بيانات و�صفية �أخرى مكتوبة �أو
مطبوعة �أو مختومة �أو مو�ضوعة على العبوة.

الف�صل الأول
التزامات المزود
مادة ()2

يلتزم ال��م��زود ل��دى عر�ض المنتج للتداول بكافة ا�شتراطات �سالمة المنتج ومالءمته
لال�ستخدام ،كما يلتزم بو�ضع البيانات المطلوب توافرها عن المنتج  -ب�شكل وا�ضح ومقروء
وبطريقة يتعذر �إزالتها –على غالف المنتج �أو عبوته ،وذلك باللغة العربية �أو بلغتين �أو �أكثر،
�شريطة �أن تكون �إحداها اللغة العربية ،بالبيانات التالية:
 -1ا�سم المنتج وطبيعته ومكوناته ومقداره� ،سوا ًء في الوزن �أو القيا�س �أو العدد �أو الكيل �أو
الطاقة �أو المعيار� ،أو �أية مقايي�س �أخرى ت�ؤثر في قيمة المنتج.
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 -2بلد المن�ش�أ (ا�سم الدولة م�سبوق ًا بعبارة� :صنع في).
 -3ا�سم ال ُمن ِتج �أو الم�ستورد وا�سمه التجاري وعنوانه.
� -4شروط التداول والتخزين وطريقة اال�ستعمال ،بح�سب طبيعة المنتج.
 -5ما قد ينطوي عليه ا�ستعمال المنتج من مخاطر.
ويتعين على المزود �إرفاق بيان تف�صيلي داخل عبوة المنتج ،يت�ضمن ب�شكل وا�ضح مكونات
المنتج وموا�صفاته ومخاطره.
وللإدارة المخت�صة طلب �إ�ضافة �أية بيانات �أخرى عن المنتج الذي ُيعر�ض للتداول ،وفق ًا
لأحكام هذه المادة ،ووفق ًا للمتطلبات الإ�ضافية الأخ��رى ال��واردة في الموا�صفات المعتمدة
قانونا.
وبالن�سبة للمنتجات غير القابلة لو�ضع البيانات على عبواتها �أو �أغلفتها ،يلتزم المزود ب�أن
يرفق بالمنتج بطاقة بيانات تت�ضمن كافة البيانات الواردة في هذه المادة.

مادة ()3

على المزود �أن ي�ضع على جميع المرا�سالت والم�ستندات والمحررات التي ت�صدر عنه في
تعامله �أو تعاقده مع الم�ستهلك – بما في ذلك المحررات والم�ستندات الإلكترونية – البيانات
التي من �ش�أنها تحديد �شخ�صيته التجارية ،وب�صفة خا�صة البيانات الآتية:
 -1ا�سم المزود التجاري ،وعنوانه ،و�أرقام هواتفه.
 -2رقم ال�سجل التجاري للمزود.

مادة ()4

يلتزم المزود ب�أن يقدم للم�ستهلك – بنا ًء على طلبه – فاتورة مكتوبة بخط وا�ضح ومقروء
تثبت التعامل �أو التعاقد معه على المنتج ،دون تحميل الم�ستهلك �أية �أعباء �إ�ضافية مالية كانت
�أم غير مالية ،على �أن تت�ضمن الفاتورة البيانات الآتية:
 -1ا�سم المزود وا�سم محله التجاري.
 -2تاريخ التعامل �أو التعاقد على المنتج.
 -3ثمن المنتج.
 -4نوع المنتج و�صفاته الجوهرية ومدة ال�ضمان.
 -5حالة المنتج� ،إذا ما كان م�ستعم ًال.
 -6كمية المنتج من حيث العدد �أو الوزن.
 -7ميعاد ت�سليم المنتج.
 -8توقيع �أو ختم المزود �أو من يمثله قانون ًا.
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وفي حالة البيع بالتق�سيط ،يجب على المزود مراعاة قانون م�صرف البحرين المركزي
والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة  2006واللوائح ال�صادرة بموجبه ،على
�أن تت�ضمن الفاتورة البيانات الإ�ضافية التالية:
� -1إجمالي مبلغ التق�سيط.
 -2ال�سعر الفعلي للفائدة ال�سنوية وكيفية احت�سابها.
 -3تاريخ بدء احت�ساب الفائدة.
 -4عدد الأق�ساط وقيمة كل ق�سط.
 -5مدة التق�سيط.
 -6الجزاءات التي تفر�ض على الم�ستهلك في حالة التخلف عن دفع الأق�ساط �أو الت�أخير في
�سدادها.
 -7حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والت�صرف فيه �أثناء فترة
التق�سيط.
 - 8ما يفيد اطالع الم�ستهلك على البيانات الإ�ضافية المذكورة وقبوله لها.
وفي حالة الإعالن عن التخفي�ضات على �أية منتجات ،يجب �أن تكون ال�ضمانات المقدمة
ب�ش�أنها �سارية خالل فترة التخفي�ضات ،و�أن ُيعلن عن الأ�سعار قبل التخفي�ض و�أثناء فترة
التخفي�ض ،وي�صدر الوزير قرار ًا ب�ش�أن ال�ضوابط الخا�صة بالتخفي�ضات.
وي�صدر الوزير قرار ًا بتنظيم الحمالت الترويجية ،وت�سري ال�ضمانات على المنتجات والجوائز
محل الحمالت الترويجية.

مادة ()5

يلتزم المزود �أو المعلن بتقديم المعلومات الكافية للم�ستهلك عن حالة المنتج وطبيعته
وخ�صائ�صه ،وذلك على نحو ال ي�ؤدي �إلى خلق انطباع غير حقيقي �أو م�ضلل لدى الم�ستهلك �أو
وقوعه في خلط �أو غلط ،ويحقق متطلبات ال�صحة وال�سالمة.
ويعفى المزود من الم�سئولية �إذا لم يكن منتج ًا �أو م�صنع ًا للمنتج ،ولم يكن المنتج قد �أمده
بتلك المعلومات.
كما يعفى المعلن من الم�سئولية متى كانت المعلومات التي ت�ضمنها الإعالن فنية يتعذر على
المعلن الت�أكد من �صحتها وكان المزود قد �أمده بها.

مادة ()6

ُيعد �سلوك ًا خادع ًا كل فعل �أو امتناع من جانب المزود �أو المعلن ي�ؤدي �إلى خلق انطباع غير
حقيقي �أو م�ضلل لدى الم�ستهلك� ,أو ي�ؤدي �إلى وقوعه في خلط �أو غلط ،وذلك متى ان�صب هذا
ال�سلوك على �أي عن�صر من العنا�صر المذكورة في المادة ( )7من هذه الالئحة.
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مادة ()7

ُيعد �إعالن ًا خادع ًا – �أي ًا كانت و�سيلته -الإعالن الذي يتناول منتج ًا ويت�ضمن عر�ض ًا �أو بيان ًا
�أو ادعا ًء كاذب ًا �أو �أي �أمر �آخر من �ش�أنه �أن ي�ؤدي بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة �إلى خلق
انطباع غير حقيقي �أو م�ضلل لدى الم�ستهلك ،وب�صفة خا�صة �إذا ان�صب على عن�صر �أو �أكثر
من العنا�صر التالية:
 -1طبيعة المنتج �أو تركيبه �أو �صفاته الجوهرية �أو العنا�صر التي يتكون منها هذا المنتج �أو
كميته.
 -2م�صدر المنتج �أو وزنه �أو حجمه �أو طريقة �صنعه �أو تاريخ �إنتاجه �أو تاريخ �صالحيته �أو
�شروط ا�ستعماله �أو محاذير هذا اال�ستعمال.
 -3جهة �إنتاج المنتج �أو جهة تقديمه.
 -4نوع المنتج ومكان تقديمه ومحاذير ا�ستخدامه و�صفاته الجوهرية� ،سوا ًء ان�صبت هذه
ال�صفات على نوعية المنتج �أو الفوائد من وراء ا�ستخدامه.
� -5شروط و�إج���راءات التعاقد ،بما في ذلك خدمة ما بعد البيع وال�ضمان والثمن وكيفية
�سداده.
 -6الجوائز �أو ال�شهادات �أو عالمات الجودة.
 -7العالمات التجارية �أو البيانات �أو ال�شعارات.
 -8خ�صائ�ص المنتج والنتائج المتوقعة من ا�ستخدامه.

مادة ()8

يلتزم المزود ب�إبالغ الإدارة المخت�صة بوجود �أي��ة عيوب في المنتج ،وذل��ك خالل مدة
�أق�صاها �سبعة �أيام من تاريخ اكت�شافه للعيب �أو علمه به ،ويكون الإبالغ ب�شكل فوري �إذا كان
العيب في المنتج من �ش�أنه الإ�ضرار ب�صحة �أو �سالمة الم�ستهلك ،وفي جميع الأحوال يتم �إبالغ
الإدارة المخت�صة على اال�ستمارة التي تعدها لهذا الغر�ض ،كما يلتزم المزود ب�إعالن توقفه
عن �إنتاج المنتج المعيب �أو تعامله عليه وتحذير الم�ستهلكين بعدم ا�ستخدامه.
ويتم الإعالن والتحذير الم�شار �إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق الن�شر
في ال�صحف اليومية� ،أو االت�صال المبا�شر بالم�ستهلكين كلما �سمحت طبيعة تداول المنتج
بذلك.
ويلتزم المزود ،بنا ًء على طلب الم�ستهلك ،ب�إبدال المنتج �أو �إ�صالح العيب �أو �إرجاع ال�سلعة
مع رد قيمتها دون �أية تكلفة �إ�ضافية.
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مادة ()9

للم�ستهلك حق اختيار طريقة معالجة المنتج المعيب� ،إما با�ستبداله �أو �إ�صالحه �أو ا�سترداد
ثمنه ،على �أن ي�ؤخذ في االعتبار نوع وطبيعة المنتج المعيب والمدة الزمنية التي �ست�ستغرقها
عملية الإ�صالح ،وللم�ستهلك حق الح�صول  -بدون مقابل -على منتج بديل ينتفع به لحين
االنتهاء من �إ�صالح المنتج المعيب ،وذل��ك بح�سب طبيعة المنتج المعيب والمدة الزمنية
الالزمة لإ�صالحه.

مادة ()10

على المزود ،في حال ا�سترداده للمنتج المعيب� ،أن يقوم با�ستبداله �أو �إ�صالحه �أو رد ثمنه
�أو ا�ستبدال �أو �إ�صالح الجزء المعيب منه دون مقابل ،وذلك تبع ًا لنوع المنتج وطبيعته ونوع
العيب المكت�شف فيه.

مادة ()11

يتحمل المزود تكاليف نقل المنتج المعيب ،وكذلك تكاليف �إر�سال الفنيين ال�ستبدال �أو
�إ�صالح الجزء المعيب منه ،وجميع التكاليف المترتبة على ا�سترداد المنتج.

مادة ()12

يجب على المزود �أن يقدم ل�ل�إدارة المخت�صة تقرير ًا في نهاية كل �شهر عن المنتجات
المعيبة التي تم ا�ستبدالها �أو �إ�صالحها �أو التي تم �إرجاعها و�إعادة ثمنها ،على �أن يت�ضمن هذا
التقرير ما يلي:
 -1الكمية المباعة من نوع المنتج المعيب ،والكمية المخزونة منه لديه.
 -2كمية المنتجات المعيبة التي تم ا�ستردادها.
 -3كمية المنتجات المعيبة التي تم ا�ستبدالها �أو �إ�صالحها �أو �إرجاعها و�إعادة ثمنها.
 -4الإجراءات التي �سيتم اتخاذها لتفادي العيب المكت�شف في المنتج� ،إن �أمكن.

مادة ()13

ُيحظر الن�ص في الفاتورة �أو في العقد �أو في �أية م�ستندات �أخ��رى ذات عالقة بالمنتج
المباع على عدم قبول رد المنتج المباع �أو ا�ستبداله ،كما يحظر عر�ض �أية الفتة تن�ص على
ذلك بالمحل.

مادة ()14

مع عدم الإخالل ب�أية �ضمانات �أو �شروط قانونية �أو اتفاقية �أف�ضل للم�ستهلك ،وما لم تحدد
الإدارة المخت�صة مدد �أقل بالنظر �إلى طبيعة ال�سلعة ،للم�ستهلك الحق في ا�ستبدال ال�سلعة �أو
�إرجاعها مع ا�سترداد قيمتها ،خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ا�ستالم ال�سلعة ،وذلك �إذا
�شاب ال�سلعة عيب �أو خلل �أو كانت غير مطابقة للموا�صفات المعتمدة قانون ًا �أو للغر�ض الذي
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تم التعاقد عليها من �أجله ،ويلتزم المزود في هذه الأحوال – بنا ًء على طلب الم�ستهلك –
ب�إبدال ال�سلعة �أو ا�ستردادها مع رد ثمنها دون �أية تكلفة �إ�ضافية على الم�ستهلك.
وفي جميع الأحوال ،تكون م�سئولية المزودين م�سئولية ت�ضامنية.
وفي حالة وج��ود خالف بين المزود والم�ستهلك حول وج��ود عيب بال�سلعة �أو مطابقتها
للموا�صفات المعتمدة قانون ًا �أو الغر�ض الذي تم التعاقد عليه من �أجله ،يحال الأمر �إلى الإدارة
المخت�صة لت�صدر فيه قرار ًا ملزم ًا للأطراف.

مادة ()15

يلتزم كل مقدم خدمة ب�إعادة مقابلها �أو مقابل ما يجبر النق�ص فيها �أو �إعادة تقديمها �إلى
الم�ستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب �أو نق�ص بالخدمة وفق ًا لطبيعة الخدمة و�شروط التعاقد
عليها والعرف التجاري �أو المهني.
ويحال �أي خالف حول الإخالل بالخدمة �إلى الإدارة المخت�صة لت�صدر فيه قرار ًا ملزم ًا
للأطراف.

مادة ()16

يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار وال�صيانة الالزمة ال�ستعمال المنتج خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ طلب الم�ستهلك لذلك ،ويجوز للمزود االتفاق مع الم�ستهلك
كتابة على مدة معينة ،و ُيعفى المزود من هذا االلتزام حال �إخطار الم�ستهلك كتاب ًة بعدم توافر
قطع الغيار للمنتج وموافقة الم�ستهلك على ذلك.

مادة ()17

مع مراعاة �أحكام المادة ( )16من هذه الالئحة ،يقع باط ًال كل �شرط يرد في عقد �أو
وثيقة �أو م�ستند �أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع الم�ستهلك� ،إذا كان من �ش�أن هذا ال�شرط
�إعفاء مورد ال�سلعة �أو مقدم الخدمة من �أي من التزاماته الواردة بهذه الالئحة.

الف�صل الثاني
واجبات الإدارة المخت�صة
مادة ()18

تتولى الإدارة المخت�صة – بالتن�سيق والتعاون مع الجهات الإدارية المخت�صة  -الإ�شراف
على تنفيذ �أحكام القانون و�أحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،بهدف تي�سير
ح�صول الم�ستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وبثمن منا�سب ،وحمايته من الغ�ش التجاري
والممار�سات االحتكارية ال�ضارة ،ولها القيام بما يلزم في �سبيل تحقيق ذلك ،وعلى الأخ�ص
ما يلي:
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 -1تنفيذ ال�سيا�سة العامة ب�ش�أن التدابير الكفيلة بحماية حرية المناف�سة ومنع الممار�سات
االحتكارية ال�ضارة.
 -2تلقي ال�شكاوى من الم�ستهلكين وجمعيات حماية الم�ستهلك والتحقيق فيها.
 -3اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغ�ش التجاري.
 -4و�ضع الأنظمة والإج��راءات الالزمة لف�ض المنازعات بين المزودين والم�ستهلكين وحلها
ودي ًا �إذا �أمكن ذلك.
 -5الت�أكد من التزام المزودين بجميع القرارات ال�صادرة ب�ش�أن حماية الم�ستهلك و�صحته
و�سالمته ،ما لم تكن المنتجات تحت �إ�شراف جه ٍة �إداري ٍة �أخرى.
 -6الم�ساهمة في توفير برامج توعية الم�ستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
 -7التن�سيق مع �أجهزة الدولة المختلفة والم�ؤ�س�سات الخا�صة في مجال البحوث وتبادل
الخبرات المتعلقة بحماية الم�ستهلك.

الف�صل الثالث
تقديم ال�شكاوى و�إجراءات فح�صها
و�ضبط المخالفات والت�صرف فيها
مادة ()19

يجوز للم�ستهلك ولجمعيات حماية الم�ستهلك التقدم ب�شكاوى �إلى الإدارة المخت�صة عن �أية
مخالفة لأحكام القانون و�أحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،وال تتقا�ضى
الإدارة المخت�صة مقاب ًال عن تلقي ال�شكاوى وال عما تتخذه من �إجراءات حيالها.

مادة ()20

تقدم ال�شكاوى المذكورة في المادة ( )19من هذه الالئحة كتابة ،على �أن تكون ال�شكوى
م�شفوعة بالبيانات والم�ستندات الآتية:
 -1ا�سم مقدم ال�شكوى وعنوانه وعمله و�صفته في تقديمها والم�ستندات الم�ؤيدة لهذه
البيانات.
 -2ا�سم الم�شكو في حقه وعنوانه.
 -3نوع المخالفة محل ال�شكوى.
 -4الأدلة التي تقوم عليها ال�شكوى ،والم�ستندات المت�صلة بها �إن وجدت.
 -5بيان ال�ضرر الواقع على ال�شاكي �إن وجد.
وللإدارة المخت�صة عدم فح�ص �أي �شكوى غير م�ستوفاة للبيانات والم�ستندات المذكورة.
وفي جميع الأح��وال ،يكون ل�ل�إدارة المخت�صة تلقي �شكاوى الم�ستهلكين بالطرق التي تراها
منا�سبة لتحقيق حماية فاعلة للم�ستهلكين.
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مادة ()21

يتم قيد ال�شكاوى المقدمة للإدارة المخت�صة في �سجل خا�ص ُيعد لهذا الغر�ض ،على �أن
تد ّون فيه البيانات والإجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها ،و ُيحرر �إي�صال برقم وتاريخ قيد
ال�شكوى و ُي�س ّلم ل�صاحب ال�ش�أن �إذا طلب ذلك.
ويثبت في ال�سجل ،ب�صفة منتظمة ،ما يتخذ من �إجراءات في �ش�أن ال�شكاوى المقيدة فيه
وما ي�صدر في �ش�أنها من قرارات �أو �أحكام.

مادة ()22

تتولى الإدارة المخت�صة فح�ص ال�شكوى المقدمة �إليها خالل مدة ال تتجاوز �ستين يوم ًا من
تاريخ تقديمها ،وتحرر مح�ضر ًا (تقرير ًا) بجميع الإجراءات التي اتخذتها حيالها.

مادة ()23

يلتزم م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي بحمل بطاقة تعريف تت�ضمن بيان ًا بهذه ال�صفة ،والمجال
الذي يمار�سون فيه �صالحياتهم ،ويجب عليهم الك�شف عن هوياتهم و�إطالع �أ�صحاب ال�ش�أن
عليها.
ولم�أموري ال�ضبط الق�ضائي القيام بالإجراءات التالية ،في مواجهة المزودين الم�شكو في
حقهم:
 -1الدخول �إلى �أماكن ومقار عمل المزودين ،ويجوز لهم اال�ستعانة برجال ال�سلطة العامة �إذا
تطلب الأمر ذلك.
 -2االطالع على الدفاتر والم�ستندات والح�صول على المعلومات والبيانات الالزمة لفح�ص
ال�شكاوى.
 -3اتخاذ �إجراءات جمع اال�ستدالالت الالزمة لفح�ص ال�شكاوى ،و�س�ؤال �أي �شخ�ص في �ش�أن
ارتكابه �أية مخالفة.

مادة ()24

في �سبيل القيام بمهامهم المن�صو�ص عليها في المادة ( )23من هذه الالئحة ،يقوم
م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي ب�أخذ ثالث عينات لل�سلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن،
متى تطلب الأمر ذلك ،ويتم �إثبات تلك العينات باال�ستمارة التي تعدها الإدارة لهذا الغر�ض،
ويجوز ا�ستكمال الإج��راءات بالم�صانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها
الجمهور وغير ذلك من الوحدات التي تعر�ض فيها تلك ال�سلع ،وذل��ك كله دون تدخل في
العملية الإنتاجية.
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مادة ()25

على م�أموري ال�ضبط الق�ضائي المنوط بهم �أخذ العينات ا�ستدعاء �صاحب المن�ش�أة �أو
الم�سئول عن �إدارتها فور دخولهم ،ومطالبته بتقديم الم�ستندات الدالة على م�صدر ال�سلعة
المطلوب �أخذ عينات منها ،ف���إذا قدمت الم�ستندات الدالة على ذلك يتم �إثباتها تف�صي ًال
بمح�ضر �أخذ العينات و�إرفاق �صورة منها بعد مطابقتها بالأ�صل.
و�إذا عجز �صاحب المن�ش�أة �أو الم�سئول عن �إدارتها عن تقديم تلك الم�ستندات ،يتم التحفظ
على ال�سلعة محل المخالفة �إلى حين تقديم تلك الم�ستندات ،و ُيحرر مح�ضر بذلك مع ا�ستمرار
ال�سير في �إجراءات �أخذ العينات الالزمة عن تلك ال�سلعة طبق ًا للأحكام الواردة في المواد
من (� )26إلى ( )31من هذه الالئحة.
وفي جميع الأحوال ،يجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي مراعاة كافة الموا�صفات المعتمدة
قانون ًا والقرارات المنظمة لطرق �أخذ العينات.

مادة ()26

على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي المخت�ص �أن يحرر مح�ضر ًا ب�إثبات حالة ال�سلعة و�أخذ العينات
منها بح�ضور �صاحب المن�ش�أة �أو الم�سئول عن �إدارتها ،ويجب �أن يدون بالمح�ضر ما اتخذه
من �إجراءات  ،وعلى الأخ�ص ما يلي:
 -1تاريخ و�ساعة ومكان فتح المح�ضر.
 -2ا�سم و�صفة محرر المح�ضر ،وبيانات الأمر ال�صادر بتكليفه بالم�أمورية.
 -3ا�سم و�صفة ال�شخ�ص الذي تمت الإج��راءات في مواجهته� ،سواء كان �صاحب المن�ش�أة �أو
الم�سئول عن �إدارتها.
 -4نتيجة معاينة المكان المودع به ال�سلعة.
 -5الم�ستندات الدالة على م�صدر ال�سلعة.
 -6الإجراءات التي اتخذها لإعداد العينات ،بما في ذلك طريقة وكيفية �سحب ونقل العينة
وعدد العينات.
 -7كافة البيانات المدونة على ال�سلعة المتحفظ عليها.
 -8توقيع �صاحب المن�ش�أة �أو الم�سئول عن �إدارتها على المح�ضر� ،أو �إثبات واقعة امتناعه عن
التوقيع.

مادة ()27

على م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،في جميع الأح��وال ،مراعاة �أن تقت�صر المحا�ضر التي
يقومون بتحريرها على �إثبات الوقائع والم�ستندات والأقوال دون التعر�ض لتكييفها القانوني.
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مادة ()28

�إذا ثبتت �صالحية العينة الأولى من العينات الثالث الم�أخوذة من ال�سلعة بمقت�ضى المادة
( )24من هذه الالئحة �أو مطابقتها للموا�صفات المعتمدة قانون ًا وفق ًا لتقارير المعامل
المخت�صة ،يتم رفع التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها ،وتخطر الإدارة المخت�صة المزود
المن�سوب �إليه المخالفة بنتيجة التحليل في غ�ضون ثالثة �أيام عمل من تاريخ ثبوت �صالحية
العينة المذكورة ،وذلك بموجب كتاب م�سجل بعلم الو�صول على عنوان المن�ش�أة.

مادة ()29

�إذا لم تثبت �صالحية العينة الأولى لل�سلعة على النحو المذكور في المادة ( )28من هذه
الالئحة ،تخطر الإدارة المخت�صة المزود المن�سوب �إليه المخالفة بنتيجة التحليل في غ�ضون
ثالثة �أيام عمل من تاريخ ثبوت عدم �صالحية العينة المذكورة ،وذلك بموجب كتاب م�سجل
بعلم الو�صول على عنوان المن�ش�أة ،ويجوز للمزود المن�سوب �إليه المخالفة �أن يطلب  -خالل
ع�شرة �أيام من �إخطاره بالنتيجة� -إعادة تحليل �إحدى العينتين الأخريين في معمل مرجعي
معتمد من الجهة الإدارية المخت�صة يختاره بنف�سه.
وفي حالة عدم ثبوت �صالحية العينة التي طلب المزود المن�سوب �إليه المخالفة تحليلها ،
ُتعد الإدارة المخت�صة تو�صية في المو�ضوع وترفعها �إلى الوزير ،وللوزير� -أو من يفو�ضه-
اتخاذ ما يراه من تدابير منا�سبة بمقت�ضى القانون �أو هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
لهما ،وله �أن يحيل الأمر �إلى النيابة العامة متى ر�أى مبرر ًا لذلك.
وفي حالة ثبوت �صالحية العينة التي طلب المزود المن�سوب �إليه المخالفة تحليلها ،للإدارة
المخت�صة طلب تحليل العينة المتبقية لدى معمل �آخر من المعامل المعتمدة لديها ،و�إذا ثبتت
�صالحية العينة ُيطبق حكم المادة ( )28من هذه الالئحة� ،أما في حالة عدم ثبوت �صالحية
العينة  ،ف ُيطبق حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة ()30

في حالة عدم ثبوت �صالحية العينة الأول��ى وعدم طلب المزود المن�سوب �إليه المخالفة
�إعادة تحليل �إحدى العينتين الأخريين في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من المادة ()29
من هذه الالئحة ،وفي حالة طلب المزود المن�سوب �إليه المخالفة �إعادة التحليل وعدم ثبوت
�صالحية العينة مو�ضوع هذا التحليلُ ،تعد الإدارة المخت�صة تو�صية في المو�ضوع وترفعها �إلى
الوزير ،وللوزير� -أو من يفو�ضه -اتخاذ ما يراه من تدابير منا�سبة بمقت�ضى القانون �أو هذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،وله �أن يحيل الأمر �إلى النيابة العامة متى ر�أى
مبرر ًا لذلك.
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مادة ()31

يتحمل المزود المن�سوب �إليه المخالفة نفقات تحليل العينات المذكورة في م��واد هذا
الف�صل.

مادة ()32

�إذا توافرت لدى م�أموري ال�ضبط الق�ضائي �أ�سباب قوية تحملهم على االعتقاد ب�أن ثمة
مخالفة لأحكام هذه الالئحة ،جاز لهم اتخاذ نف�س الإجراءات الواردة في المواد من ()23
�إلى ( )31من هذه الالئحة.

الف�صل الرابع
�ضوابط المناف�سة واالحتكار
و�صور الإخالل بقواعدهما
مادة ()33

يكون ا�ستخدام الحق في �إنتاج �أو توزيع المنتجات بما ال ي�ؤدي �إلى منع حرية المناف�سة �أو
تقييدها �أو الإ�ضرار غير الم�شروع بالغير ،وذلك كله وفق القوانين والأنظمة ذات العالقة ووفق
�أحكام القانون و�أحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،ودون الإخ�لال بما
تق�ضي به المعاهدات واالتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين.

مادة ()34

ت�شمل االتفاقات التي تتم بين الأ�شخا�ص المتناف�سة ،االتفاقات المكتوبة وال�شفوية.

مادة ()35

يحظر �إب��رام �أي اتفاق بين �أ�شخا�ص متناف�سة �إذا كان من �ش�أن االتفاق �إح��داث �أي مما
ي�أتي:
 -1التالعب في �أ�سعار المنتجات محل التعامل بزيادتها �أو بخف�ضها دون م�س ّوغ .ويدخل في
تحديد ال�سعر ،العائد الم�ستحق على الأق�ساط ومدة ال�ضمان وخدمات ما بعد البيع ،وغير
ذلك من ال�شروط التعاقدية الم�ؤثرة في قرار ال�شراء �أو البيع.
 -2الحد من حرية تدفق المنتجات �إلى الأ�سواق �أو خروجها ب�صفة كلية �أو جزئية ب�إخفائها �أو
تخزينها دون وجه حق �أو االمتناع عن التعامل فيها.
 -3افتعال وف��رة مفاجئة في المنتجات ت���ؤدي �إل��ى تداولها ب�سعر غير حقيقي ي�ؤثر على
اقت�صاديات باقي المتناف�سين.
 -4حجب المنتجات المتاحة بال�سوق ب�صفة كلية �أو جزئية عن �شخ�ص معين على نحو ي�ؤدي
�إلى الحد من حريته في دخول ال�سوق �أو الخروج منه في �أي وقت بما في ذلك فر�ض �شروط
مالية �أو التزامات �أو �شروط تعاقدية تع�سفية �أو غير م�ألوفة في الن�شاط محل التعامل وال
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يعد االمتناع عن �إبرام ال�صفقات �أو وقف التعامل معه محظور ًا �إذا وجدت له مبررات تتعلق
بعدم قدرة هذا ال�شخ�ص على الوفاء بالتزاماته النا�شئة عن العقد.
 -5حجب المعلومات ال�ضرورية �أو الت�ضليل ب�ش�أن منتج معين.

مادة ()36

تتولى الإدارة المخت�صة فح�ص ما ُيقدم �إليها من �شكاوى ،ولها  -دون حاجة لتقديم
�شكوى -اتخاذ �إجراءات التق�صي والبحث وجمع اال�ستدالالت ،وذلك بالن�سبة لحاالت االتفاقات
التي يترتب عليها الإخالل بقواعد المناف�سة الحرة ،ولها التن�سيق في هذا الخ�صو�ص مع �أية
جهة �أخرى حكومية كانت �أو غير حكومية.

مادة ()37

تكون �إجراءات التق�صي والبحث وجمع اال�ستدالالت ،بالن�سبة لحاالت االتفاقات التي يترتب
عليها الإخ�لال بقواعد المناف�سة الحرة �أو �أية مخالفة �أخرى لأحكام القانون و�أحكام هذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،على النحو المبين في المواد التالية.

مادة ()38

يتم قيد ال�شكوى عند تقديمها للإدارة المخت�صة في ال�سجل المعد لذلك ،و ُيحرر �إي�صال
برقم و تاريخ قيد ال�شكوى و ُي�س ّلم ل�صاحب ال�ش�أن �إذا طلب ذلك.
و ُتقيد في �سجل �آخ��ر ُيعد لهذا الغر�ض ،الحاالت التي تتولى الإدارة المخت�صة اتخاذ
�إج��راءات التق�صي والبحث وجمع اال�ستدالالت فيها من تلقاء نف�سها �أو ت�أمر باتخاذ هذه
الإجراءات.
و ُيثبت في كل من ال�سجلين المذكورين ب�صفة منتظمة ما يتم اتخاذه من �إج��راءات في
الحاالت المقيدة فيه ،وما ي�صدر فيها من قرارات �أو �أحكام.

مادة ()39

تقوم الإدارة المخت�صة ،بعد �إتمام �إجراءات التق�صي والبحث وجمع اال�ستدالالت ،بحفظ
المو�ضوع �إذا لم تثبت المخالفة� ،أو بتكليف المخالف بتعديل �أو�ضاعه و�إزالة المخالفة فور ًا �أو
خالل فترة زمنية تحددها له بموجب خطاب مو�صى عليه م�صحوب بعلم الو�صول ،ف�إذا لم
يمتثل المخالف لتكليف الإدارة المخت�صةُ ،تعد الإدارة المخت�صة تو�صية في المو�ضوع وترفعها
�إلى الوزير ،وللوزير� -أو من يفو�ضه -اتخاذ ما يراه من تدابير منا�سبة بمقت�ضى القانون �أو
هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذا لهما ،وله �أن يحيل الأمر �إلى النيابة العامة متى ر�أى
مبرر ًا لذلك.
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مادة ()40

ال يج ـ ــوز القي ـ ــام ب�أي ــة مـم ــار�سـ ــات تج ـ ــاريـ ــة �أو احتكـاريــة �ضـ ـ ــارة ،ومن �أمثلة تلك
المـم ـ ــار�سـ ـ ــات مايلي:
 -1بيع المنتجات ب�أ�سعار تقل عن �أ�سعار التكلفة لخلق و�ضع احتكاري في ال�سوق يترتب عليه
�إلحاق ال�ضرر بالم�ستهلكين.
 -2قيام �أكثر من مزود بالتحالف فيما بينهم ،بحيث ي�شكل �إ�ضرار ًا باالقت�صاد الوطني �أو
بم�صالح الم�ستهلكين.
 -3اتفاق المزودين �صراحة �أو �ضمن ًا على تثبيت �أو خف�ض �أو رفع ال�سعر ب�صورة معلنة �أو
�سرية بما ي�شكل �إ�ضرارا باالقت�صاد الوطني �أو بم�صالح الم�ستهلكين.
 -4ات��ف��اق المناف�سين على تق�سيم ال�سوق فيما بينهم وف��ق�� ًا للتوزيع الجغرافي �أو حجم
المبيعات.
 -5قيام المزود ب�شراء ال�سلع �أو الخدمات المناف�سة من ال�سوق بغر�ض التحكم في الأ�سعار.
 -6االمتناع �أو التوقف عن الإنتاج �أو التوريد �أو عر�ض ال�سلع والخدمات �أو تحديد كمياتها.
 -7ا�شتراط المزود على الم�ستهلك �شراء �سلعة �أو خدمة �إ�ضافية �إلى جانب ال�سلعة �أو الخدمة
التي يراد الح�صول عليها.

مادة ()41

يخرج عن نطاق حظر �إبرام �أي اتفاق يهدف �إلى �أو يترتب عليه الإخالل بقواعد المناف�سة
الحرة ،االتفاقات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى خف�ض التكاليف �أو تح�سين ظروف الإنتاج �أو
التوزيع �إذا كانت تحقق فائدة للم�ستهلك تفوق �أثرها في الحد من حرية المناف�سة بنا ًء على
الفح�ص الذي تجريه الإدارة المخت�صة لكل حالة على حده ،وذلك في �ضوء العوامل التالية:
 -1ت�أثير االتفاق �أو التعاقد على حرية المناف�سة في ال�سوق.
 -2وجود فوائد تعود على الم�ستهلك من االتفاق �أو التعاقد.
 -3اعتبارات المحافظة على جودة المنتج �أو �سمعته ومقت�ضيات الأمن وال�سالمة ،وذلك كله
على النحو الذي ال ي�ضر بالمناف�سة.
 -4مدى توافق �شروط االتفاق �أو التعاقد مع الأعراف التجارية الم�ستقرة في الن�شاط محل
الفح�ص.
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الف�صل الخام�س
�أحكام عامة
مادة ()42

�إذا طر�أت �أزمة �أو ظروف ا�ستثنائية لل�سوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في �أ�سعار ال�سلع
ال�ضرورية ،فللوزير بقرار م�سبب تحديد �أ�سعار بيع تلك ال�سلع لفترة زمنية محددة �أو حظر
ت�صديرها خارج مملكة البحرين خالل تلك الفترة.

مادة ()43

يتم تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأ�سعار بالرجوع �إلى الأ�س�س التالية:
 -1ن�سبة الت�ضخم في مملكة البحرين.
� -2سعر ال�سلعة في الفترات ال�سابقة.
 -3الم�ستوى العام للأ�سعار في مملكة البحرين.
 -4الم�ستوى العام للأ�سعار في الدول المجاورة.
� -5سعر ال�سلعة في الدول المجاورة.
 -6معدل ن�سبة الزيادة في �سعر ال�سلعة.
 -7قيمة �صرف العملة الأجنبية وقت ا�ستيراد ال�سلعة �أو المواد الأولية.
� -8شكاوى الم�ستهلكين �إلى الإدارة المخت�صة.
 -9االرتفاع في �أ�سعار ال�شحن والت�أمين.
 -10ارتفاع الأ�سعار في بلد المن�ش�أ.

مادة ()44

يجوز للوزير  -في حالة وجود خطر حال �أو و�شيك الوقوع ،بنا ًء على معلومات م�ؤكدة ،فيما
يخ�ص المنتجات التي تدخل تحت رقابة الإدارة المخت�صة � -أن ي�صدر قرار ًا ب�إيقاف ا�ستيراد
�أو ت�صدير منتج معين �أو عر�ضه في ال�سوق� ،أو ب�سحب منتج معين من ال�سوق �أو ب�إتالفه �إذا
كان الإتالف هو الو�سيلة الوحيدة لو�ضع حد للخطر الناجم عنه ،وذلك وفق ًا للمعايير الآتية:
� -1أن تكون المعلومات الخا�صة بالمنتج م�ؤكدة و�صادرة عن جهة ر�سمية محلية �أو �أجنبية.
� -2أن يكون من �ش�أن ا�ستخدام المنتج حدوث �ضرر ب�صحة �أو �سالمة الم�ستهلك.
وللوزير �أن ي�صدر تنبيهات لإعالم المزودين والم�ستهلكين بما ي�صدره من قرارات بمقت�ضى
الفقرة الأولى من هذه المادة ،ومبررات هذه القرارات.
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مادة ()45

مع عدم الإخالل بالم�سئولية الجنائية �أو المدنية التي قد تنتج عن الإخالل ب�أحكام هذه
الالئحة ،للوزير �أن يوجه – بنا ًء على تو�صيات الإدارة المخت�صة – �إنذار ًا �إلى كل من يخالف
�أحكام القانون و�أحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،بكتاب م�سجل م�صحوب
بعلم الو�صول ،بت�صحيح الأعمال المخالفة خالل مدة منا�سبة يحددها لذلك.
و�إذا امتنع المخالف عن التنفيذ ،يكون للوزير �إ�صدار قرار بغلق المن�ش�أة المخالفة �أو الجزء
من المن�ش�أة الذي ار ُتكبت فيه المخالفة لمدة التقل عن �سبعة �أيام وال تجاوز ثالثة �أ�شهر� ،أو
محو القيد من ال�سجل التجاري ،وال يجوز �إعادة القيد في ال�سجل �إال بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر
من تاريخ �صدور قرار المحو.
و ُيخطر �صاحب ال�ش�أن بكتاب م�سجل بعلم الو�صول على عنوانه بقرار الوزير خالل ثالثة
�أي��ام عمل من تاريخ �صدوره .ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم من القرار لدى الوزير خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إبالغه به.
وعلى الوزير الرد على التظلم و�إخطار �صاحب ال�ش�أن بذلك ،بكتاب م�سجل بعلم الو�صول
خالل �سبعة �أيام ،و�إال ع ّد ذلك بمثابة رف�ض للتظلم.
يوما
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن الطعن في قرار الوزير �أمام المحكمة المخت�صة خالل �ستين ً
ً
مرفو�ضا.
من تاريخ �إخطاره برف�ض التظلم� ،أو من تاريخ اعتبار التظلم
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